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Karadenizde 
Tek bir .Alman 
Denizaltısı Yok 

Alman Hükumeti T ass Aiansının 
Neırettiği Haber Üzerine, Bu Ciheti 

Hükumetimize Resmen Bildirdi 
~ 23 (A.A.) - Anadolu bır denizaltı tarafından batınla. 

Ajaiıınınn saWıiyetli mahfiller - cağı hakkmda Tass l\jansmm 
den ojrendiline göre, Almanya diın gece neşrettiği habere atfen 
hükt\ıneti, bir üçuncü Türk va - Karadenizde bir tek Alman de -
punmun ela, mürettebatı Sovyet nizaltısı olmadığım Ankaradaki 
ipret1erini tapyan A~~n ~jan. büyük elçiliği vasıtasiyle bükQ.
ı.n öı.eak mtWyeti bilınmıyen metimize resmen bildirmiştır. 

Mısır•a Bir Akdenizde 
Taarruz Denizaltılar 

Bekleniyor Faaliyette 
Mareıal Brauchitsch 
_Rahatsızhğı Dolayısile 
Çekildiğini Bildirdi 

SARK CEPHESi 

Merkezdeki 
Muharebe 

Leningredı Doğru Rus 
Tazyiki Artıyor, Berlin 
Hüeum11n Püskürtül-
Cliiğünü Bildiriyor 

Ber:Hn a3 (A.A.) - Alman or
duliıD bi"51Jmandanlılmın teb .. 
# 

Şark ~ merkez kesi • 
llıılnde P.Wefil muharebeler de -

am .-tedir. Kıtaıarunız, 
tluıbt.elif noktalarda düpnanm 
kunet1l hücumlanm muvaffakı
yetle püstürtmüfler ve bu sıra· 
U. 18 Sovyet tankı tahrip et.mit 
lerdir. Savq ve Stulr.a tayyare 
tefelddillerl kara muharebelerine 
~udlaa etmifler, düpnana müte
addit bn1ı zayiat verc:lirmifler -
dir. Bu tayyareler, birçok tank 
ve her. t8rlü araba tahrip etmif -
ler '" b~ bataryayı harp dı
pıcla bır~ 

Stvutope1 ~ A1uıan .... r-~ )»omb bir So\1y8t bhjr..-ı ,..... .. "" 

GUNLOK SiYASi HALI GAZETESi 
---- -

İDEAL BURO 
Yazan : tktısat Doktora G A S S O N 

Dl70T ki: "As masnıfla lyt lı npmü pan lraaınmü 
latbonann "iDEAL B'CRO.. 711 okay--. 

Batlt Yft'I: T & N lstanbl 
FfvATI 50 Kr. 

Mllter Churohlll''" v.,ı .. , . ı Parıı· Mecfı·s Grupunda tonda bulundulu vo Amorl· 
ka COmhurrolal Mr. Roooe· 
volt 11• gl r Utmo' oro baıladıOı 
haber vorlllyor, iki devlet a· 

yaptlan ilk mUllkot Atlatı• -- ı s e A H A de 1 damı ar .. nda bundan evvel ş s 
~fu~~~~fi§ • aracog u ıyası a ıse er 
Arkada ayakta glSrUlenlor. A· ı D • 2 s t s .. 1 h t v d 

. ~~~~:fEıi§*c aır aa uren za a er 
UMUMi HEYET 

Hiçbir istizaha Mevzu Olmad 
Bu izahatı Tasvip Etti 

Ev Kıymeti Bilmenin 
R E F 1 Bir taraftan harp, obur yandan klf sürQp 

K derken leVgisi her zamandan fazla ~ 
HAL 1 D lan, hasreti yureğe işliyen ve kıymeti JwtlaW 

derecesıne eren fe'Y "ev .. dır Şuı saatte, bit ._ 
KARA y aıb, :yan çaıtük bır sıtıilak ıbiıe buWn&!ml ~~ 

yonlarca klflllJıD, kar ve kum tırtma~ ·_li;lnM 
'Evım•., diye ınlectiiini düşürıunüz Eğer bu içte mı~~ 
..ıer )'Übel~, birlepe duay4yı, butun top, bomba. ailAh _. 
erini butıran bir feryat. bır gA 8ürfiltüsü kapliyabilirt. 

Buzlu ovalarda, klrp~len kar tutmuş donUi ,wıert .. b 
ya yakıyor: Dıt bayata kaltn perdelerinı incbrmq ıam ~ 
apaydmlık bir oda, kendı evi! Kavruk çollerde, kirp~ 
kum ~ızıhnış kupkuru ıozler fU hayalle avunuyor: seran ~ 
riiqirlariyle perdeleri sallanan, pencere kenarında tôprak 
tt•ı terleıait loJ bir oda. kendi eVi! Denizlerde .de a,INlr; ... ..,,,., 
ve soğuk tutrıalar ve dalaalarla çarpışanlar duıwun havaı.. 
her pyi yerli yerinde, sağlam temele oturm\lf evlermı 1ElmbiMr1 
nasıl özlüyorlar? 

Eve AJIJ ve ballılılı: göltermerıin, evsever olnıanııı. btltGll 
duyplartyle eve sanlmamn. ev kıyn)eti bllmenın tam Ul'Milm 
Onun içindir ki - Öğüt vermeyi ve berkesin keyfine ~JI 
9eYIDelllelde beraber - töylemekten keDdimı alamıyorum· OD&
~bdeki fU yabancı Noel türedi yılbql •betti bizim lturbm 
Bayramı ~erinde sokakçıl. gezgin. lliirtük olmaktanaı ev &op
luluklan, ev etlencelert yapmak. pzinolara ve ~ 
ytryılacak zevkleri ve parelan nleJhnise Wf""'" bem _..,. 
pHfPı ~.Alt tnaıaflwça bir ~ hem ele ~ n ke
eeye berbalde claba elVerftlklir. 



1 TAN 

GULEn GöZLEA ffi][J!bi Yunanlllara ! ANTEPTE YERLi MALLAR HAFTASI 1 Kumaı l:ttnııt•ı 
BÖYLE YAZMIŞLAR: 

1 ---------------... Yardım Yazcın: MıHMET ABUT 
ı Saklıyanlar 

~ 
lıannnefendl da:v- - Güzel delil mi? Dedi. Bilbusa 

çok (antreaan) ... 
DiToruın Jel küçiik mlaaflrlmfzi 8uaY1 ısWda refakat ediyordu: 

--.ııaaı,. çalwpcails delil mil Ki- - o..- ..... Racboda ititmlt-

" Kurtuluş " Tekrar 
Yunanistana Gidiyor 

eD eüi dostlarımızdan Ali Rı- tim. Ne süsell Yunanfstaııa d&'dQncll defa ıötQr-
ke UJleBıdir. AmıHUUD baba- Oturdııiu yerde ayaklanm (slow) düiü yiyecek maddelerini boşaltıp 11-

cöZ bebetL un usulünde uydurdu manınıma d6nen Kurtuluş vapuru bu 
be daicın: Oeac im p~omm öniinclea ayni- 8J1D 28-tnde tekrar uınanmnzdan ha-
A!Jah baisılum. clı: reket edecektir. 
B tek 1'avrul.arı oJc!u Bfheni.ıı - Kanm Jlllfcle nerecle1 Dedi. O- . Kurtuluş, bu .ter de bin ıedt J0s 

nud· titrerler, Bbevqni ini• na btr rüya tibi g6rdil1r, Jhıe ka1- ton yiyecek maddest t&t1ireeektir. 
uda ıeçirecelder. Klmuran qek bettiJı:I Tilrk ticaret bankan tarafından 
gelemez.. Değil mı Klmaranl Sonra Beblyeye ya)dqb: Kurtuluşa yilklenen yiyecek maddesi 

nqeJi: - Ah. ne dse1 bir renkl Ne cici fıeeinci tefer de dahil olmak üzer• 
B az oyle, dedi. (monoton) feyler orborsmıus. Camın teJSeci- dokuz bin tonu bulm'Qftur. 

hiç tabammfil edemedim. Hele tim. Hni 61'le g6recetim sehaltti ki.. Yananlstandald akrabalarına milr
)1 Ah, bir kere cittiktl de bl- Öplttfi1er. Yerinden kalktı: dar ve cln.slerlnt '"9lce :vazdlltmD 

O otellerm pisliji, bıuı1'o bile - Ahi Bir sigara mm verlrP Ben ve muameleleri biten koliler latanbul 
Efendim, iman yorgun arcın o- paketimi valizimde umıtmuıuml ihracat ıümrlllQnde hazırlanan bir 

, banyodan VUJeçtlm. Bari Suavi 1'Wiııden fırladl: salonda kabul olamaktadır. Seqhıin açılma C(inilne ait bir intiba: 1 - Vali Bftrhanettln Teker, 
balsa O se"1latl ditilndükçe - Buraı cm. Kltolllerl, Kıdlay ve aWtalı tim- if 

lerim ürperi,.or. Bir klblla Nezaketle pnç lmm Cll&RGm rük meınurlan muayene edip almak- 2 - Maar' 1nilfettifi, 3 - Vilayet mektupçusu Erduran 
laatırbyonmı Teyzediim, Iİlle JÜtl. Dmlran, slalerinl a:Jlft!l8dan: tadırar. 
ne kadar tetekkür etsem az. E· - Tqelddlr ederim dedi. Ve cll- Sahipleri taraftndan aynı 28 sma 

meme o mektubu yazmamıı ol- lilmaeji. kadar hazırlanacak olan· bu koliler. 
ıs beni, dtinyada bırakmuch. Sonra Sallba:va dönem: Kurtuluşun son seferi ile Yunants-

biye cevap nrdlı - Sis icme• llliırinid tana yollanacaktır. 
Koy, kıtm biraz alacı olar ame, Salilıa )'Orpn bir sesJea Kızıla'7 tatanbul mmneıısDllll vası-
~- Seni ınk uk ıehre ineli- - Aramra J~ tasiyle Yunanlstana g&ıdeiilmelde o-

Suavi ile '6rü11'1er yaperanua. Sani J'R• otvurbn 10rdu: lan l8hsl mektuplar• bundan sonra 
hanım da 7irimaini senyor. - tıter mislnid Cenevredeld Kızılhaça ıGndermek 11-

bucak ceçer. - Ha)'ll', tqelddlr ecler.m. mndır Cellevredekl Kızdhaç ceınl-
aç im clllerek pelerlnbd omu- Genç kıs aabımslıJı:la: yeti mi mektuplan Yunanistana ıGn-
dan attı: - Kuma, dedi. amcam ne~c!eP Da derecek ve aahlplertne teaUm edecek-
~ l'lllntürDı acakt He d- ha hen.Us ken4Uerlat gönnedim. imle tir 

tam m etmlıliniz. Şu ciceklerin cleiiller mi? • 
iine babnl - Her halde haberi yok. ctlnlril ••- D" Yak_,...__ 

Gaziantep, (TAN) - Ekonomi haf-
tası münasebetiyle Halkevl salonla· 
rmda bir sergi açdmıetır. Vali, Haf-
tanın ehemiyeti hakkında uzwı bir 
nutuk söylemiftlr. VilAyetin teşebbü-
ıiyle Tldlret oda.il tarafından hazırla. 
nan aerglde yerli mabaulfıt, maınulAt 
ve mensucat tefbir edilmlttlr. Doku
malar ve Hasan b7if tQtQnleriyle 

Yeni laıe TeıkilCih 
FaaRyete Geçiyor 

fıstıklara önde 1'9l' verilmit, elltlerl7-
le ipekli mensucata hususi bir kÖfe 
ayrılmıştır, Kuyumculann sanat eser
leri, sabunlar, bakır takımları da sı
raya konulmut ve bu suretle seraf.7e 
güzel bir şekil 9el'llıbtftlr. 

Ayrca açılan vitrin müaabakuuıda 
Yerli Mallar Puan bfrbıclllll. kun
duracı Sitil Hilse:Jin ilıiacWll kQam
cu CeJll iiçüncilHlffl kuaıunqlardır. 

Noel ve YılHlıı 
Geceleri Tarlfelerl 

e miitebeuhzu nfn ıeleceilni kimseye ltiyJememiı - un UIUllWI 
Saliha hanım çiçekleri pelı: aıni- tim. battl odanı bile sizli hazırla- YaPflanc ..... ~ Yeni lqe ve mOrakabe telkllltı- Beled17e İldlııat malflrlOIO HMl ve 
ber ubü onJaı:la o metcul olm. mıttan. Senin celiıin hepsi için bir • ~ -.....- nm 11ene bal"'dan itibaren fa1iyete )'llbafl pcelerl için ellence JWID• 

kıs SaliJIQa ıtUÜmaedi: •iirpriz oldu deill mi çocaklar1 ıeçecelf anlaplmalctachr late müdOrü de kullanılmak için ~ bir 1taıek 
Ben de •• ı 1 n ama alr•tanWD. Klmıran neıell: Vurguneuluk IUCU De .w,.,e ..._ ttıne Salt Raufun ptbileeeti ""Y- ve lçJd tarifeat buırlam!I. ~ 

_,.. lllllıle attı; Suaviye - Ne hott. rilen Mahmutpqad• dr17atçdık :va- ıenmektedlr Mflrakabe korniqonu a- daimi encOmenine vvmtftlr. Bu ta-
Saliba blktl. MitelMıulmı pan Artald 11 Ura llU* .._.,na ve za11 da delifmtsttr. Ticaret odasından rlfeJe ıöre; hU.111 ellence olan ,.. 
- Hakikaten süsel bir ııtirprir. de- dQkkfınmm bir bafta bpabhnadna seçilen Sabri Tüten ve Hllmt Barlu lerde vwtleeek 7ml•klerden 8 llnı 

di. Haber 'H!'e:Jim, Pata ıimdı inet, ve -nar atlııl Mehmet. pahalı ltne komisyondan çekilmiılerdlr. Bunlartn almaca.kbr, Rakı ft bira tudUdl ı.. 
Çıktı. Hiç bir te7 düşiinemi1or, sattılı_~.~ Ura para cauna mah- ,erine komisyona mlllf san~ birllli rtledekl f11attan 7Ölde U zamla R• 

merdivenleri yorpn adımların tırma- ~m aııauuue-. umumi k&tibl Halit GClleryüz ile it- tılacaktır, Şaraplarm f17atlan )11Bde 
mrken, bqmm içinde bir daflmklık, Ka~d~ ı::-~tı;:: ballt blrllkleri umwnt kAtbl Salt- elli nltbetlnde artttnımıetar. Avrupa 
kalbinl!e bilyilk bir botluk var 'Mut- rinden .Dll&Ut v.ıwıu, battln taJin edllmletlr Peqembe d- tçkilerl lerbellt ~- Y1rıe 
sini tamamen bybetmft. atlkbalt ıa- Yollunda ıtriyat malUUı aabibl Z: nil topJa.nacak 1ı:ouıı.,.;... eski muame- Noel ve Yılbap aeceJ,erin4• komo
remiJOI', bir k6r sıli merrFTelllerfn tezıAhtarlan Yuef. Marfka .,. - lelere ait 111..ı bitirecektir Sehrt- muyonlar 250 kurufQ ~cakbr. 
trabsoatarma tatanarak çıkmap çalı- 'dlna trq sabunu ft flrçaal, ~xa.::r mlz lqe be fl:vat mtlraka~ kadro- Hiç bir yarde masa parua 6denml-
1110rclL Bqmm lef bombot sanki 7e- deki .Amerikan tun4ura " lan bennz blldirllmemiştr JeCek ve verl1mlt mm ııuaian ~-
ni amellnt masHmdan lmlmıt lıir Niko iskarp)n, Mabmu.tpqada Anado- • pılacak koıuıoınaqondan elkardacak· 
basta; bea6- acısı uygeuk. Henlls his- lu paurında Melko pon 91Jl'CW1UD- tır 
aetmfyor. Henu. etrafındaki phıslan dan tevkif ed!JmtP.ir. 0 Deniz Motörleri Satlipleri · 
tammı7or. (Ark•• var) '14.'1 Masen° Mululdrin Arasında Bir Birlik Paça Kazanına Dtlı&p 

BUGtlNKO PBOGBAM 
r.ıo Prosn• 
7.11 11\blk (Pi.) 
7 .41 Ha'lıerler 
1.110 JIGDlı (PL) 
t.15 ıtmı -" .... •tıaac (Pi.) 

• ıt.SO Procfta 
ı 111 larlalar 
ıs.45 tla'Mrw 
ıı.oo ırus1 
ıuo ııa.ik <PL> 
ı a.oo Procna 
ti.Ol Cullanl 

11.H Kemıpaa 
11.45 Çocalı klftll 
19.SO Halıerhr 
l!US· leTbeat 
ı t.H TllrHler 
20.U Raüo pntnl 
20.45 Hallı: ttlrlrtlsll 
21.00 Zinet taımıa' 
21.10 Sarlıılar 
21.so ıtınnı_. 
21 45 Bando 
22.so Raıı.rı.r 
22.45 Culıanl 
22.H Kapuuı 

t---l Temin B«lildi K.ilçClk deniz motörlert sahipleri a- yanan Adam 
~ namda bir birlik vücude getirile-
~ c*anlan ve Stnıma cektlr. (Küçük deniz motörleri nu- Sirkecide blr flkembecl df1Jtklnm.. 

vapuri)'le limanımıza gelen '147 Mu- liyat birliği) admı taşıyacak olan bu d~ çaltşan Ali, paça kazanma düş
sevt muhaclrhıin l8flt)eri llmanmıbda yenl teşekkill.lln nlıamnamest ve bu- müı ve yanmıetır. Ali kaldınldılı 
bulunduklart mttddetr;e Kızılay İs- na ait Uman riyasetinin mütaleası Şlşll hutahanesinde ölmilwtilr. 
tanbul mOmea11Hll tarafmdan :vapı- MUnakalAt VekAletlne gönderilmi$Ü. 
lacaktır. Bu gibi deniz nakliye vesttalarıruıı 

st:uma 'fapur\1 Bmamm!lda tamtr bir teşekül halinde toplanmasmm 
edilmektedir. Tamir biter bltma va- memleket nakliyatında büyük fayda 
pur Umanmuzdan ayrılacaktır. ve hizmetler görecetl göz önünde tu

Altın FiJat1an 
A.ltm dün ;y1rm1 aeldz buçuk Ura-

18 planllttr. Bir ıranı killve '°8 m
ruetan aatılmswtır. 

tularak icap eden. tetkikat yapılmeit
ta:rdı. 

Bu hususta alıtıacak neticeler, ala-
kalı olanlara bildirilecek ve derhal 
faaliyete geçiecektlr. 

AFRiKA CEPHESi 

Petrol Ofisi Müdürll 
An.karada 

Ankra, 23 (TAN) Petrol ofisi 11-
ınum mildirll Talha Sabancııotlu leh• 
~e gehnlt, ,,enet Veltt1ett 96 
Jaıe müstetarlıiı ile temaslara iaqla
m11tır. Umam müdür 1'&)mı4a htau
bula dönecektir, 

Churchill Amerlkada 

iki Manif atur1Jcı Dün 
Adliyeye Verildi 

Dünkü Haber'den bir ballık: -
.. Ekmek tevzlatt - Her ferde verile
cek ekmek mikdaruu, kame wıulünıia 
tatbik zamanını tesbit etti.,, 

BÖYLE YAZILABILIR: 
Fiııcancılarda manifatura taciri Ne- "Ekmek datıtılma ili - Her 711n-

sim MlzrahJ ve ortakları matazaama taşa verilecek ekmek mikdannı. ve 
pden fiyat mllrak:abe memurlan ev- bu ekmelin ne zaman defter usulü 
'elA lıendllerlnin A.Dadoludan .. lmlı ile verllecetınt kararlaşttrdı.,, 
\Ocear olduklarım sö7l17erek mal ts- •öVLE YAZM 1$LAR: 
temiılerdlr. Fakat mataza sahlbl kat, Dünldl Tan'dan: - Soyfa, 22 (A. 
bir lisanla mah kalmadtll ceftbmı A.) - ".... Hükfunet hali bam va
vermlsth'. Bunun Gnr1ne .memurlar zi7etteD istifade ederek zenıfn olmaya 
kendllednln memur oldUldanm ft ,eahpn, •• ,. 
depolan anneetdarınt blldlnntıle.... BÖYLE YAZILABILlft: 
dlr. Bu esnada malua sahiplerinin •• • • Hük6met bugünkü durumu 
gösterdildart wtştan etlPbe edilmit fırsat btİerek zengin olma:va çalJŞan •• " 
ve matuamn lo kılmı ne deposun• 
da da arQtmba yapdmıştr, Bu ara ... 
trma neticesinde mağazanm deposun. 
da on Uç sandık kumaş bulunmue ve 
sahipleri adll1eYe verilmiştir. 

Memurlar bundan llOIU1l rhıeancı· 
tarda 80 numarada manifaturacı bak 
Varonun mataıuma dderelr kum• 
aramşlardır. tzak Varon da ilköncP 
malı kalmsdıtnıı lddla etm!t 18e de. 
depoaunc:la yaptlan araştırmada yet. 
mil top çeettll kumaşlar bulunmuftı,lr 
lzalt Varan dahi adllyt119 veırtımlstlr 

Merlnosçulak 
GeniıletDecek 

Ankara ıs (TAN) - Ziraat V.U· 
1eti, mer:ıleketimizde merinoıçulutun 
k6Jci .. m81i için milbim tedbirler al • 
maktadır: llertno• yetlıtlrme ltintn 
memleketimisin bir kaç villyetine in
blaar etmeal sebepsiz göri11mtiştilr, ~ 
sasen ,abek ff1'atla aatıldıfı tein HY 
tıl de, merlnOB yetiıtirmiye tiddetle 
menal lirlllmektedir. Küçük yar
dmılu ba unmıa filllrata lntllı:ılt· 
ne btanet edecelttir. XCJytOJe 1Ma hu• 
ıaıta elden gelen yardımm Jaı>ılmaıı 
brarlastmtnuıtrr. Bursa ve Balıke -
sirde lnld .. f eden mertn~k ba 
yardımlar u:veatnde Çanakkale ve 
Trabuun but vill'Jftlerden ba•ka 
orta Anadohı:va dolnt ya11lmaktatlrr 
Ve Ziraat Veklletfain kCly1il iJe i•bir
tıli J&pera11 ba nrimU •btmalann 
dan yalını i•tlkbaJde çok fa}'dalı ne· 
ttceter atmacalı muhakkak ıörll1mek 
tecltr. 

Korunma Kanununun 
Tatbikine Geçiliyor 

Ankara, 233 (TAN) - MilU ko
nınma kanununun kabulü ilzerine ia
._ milatqarblı. vilbetlere rotihim bir 
tamim ıtSndererek kanun11n emrettiil 
b'llkilmler dairesinde derhal hareke 
te geçilmesini bildirmiştir. thtiyac;ıan 
fazla mıh, vlJbetlere vermiyerek sak 
ladıklan anlatılanlar, cezai hüktimle
ri tiddetlendlrilmlı olan milli korun
ma kanununa 11Sre tecsiye edilecek• 
lerdir. 

Budan bqka her tarafta uıi araş
tırmalar :vapılmamıa da bqlanacak .. 
tır. 

Çivi Bollaştı 
Memleketimize bol mikdarda çivi 

plmlştir, Her villyet kendl ihtf7acını 
'ncaret Vekillitine bildirecektir. Ve
ldlllkçe bunlar ID"alanacak ve ilgili
lere datftılmak Qzere buradaki bir
liklere ,end•iJecektlr. 

Yakmda memleketimize yeniden bol 
mlkdarda çivi ve kalay gelecektir, -----

Müddeiumumiliğhı 
Bir Tavzihi 

ı.t.-ııı Mllcltla1111nunlutlnden: Gueteııbl• 
21 /12 /Ml tarill •e 2271 MFth atlslıaanan 
lldncl 07furnııı 7 ncl alltunuııda (Garip bir 
ııtıriyat dnaaı) baflıklı bir yuı ııllrlllmUt
tQr. •-•ıV•tlıaU tarafından herhaql bir 
oıaııe-.. atılar• bl:rle 'lılr u.. aıınut oı. 
mıdılnlıa tınl1len netrbcl reca ederiıll. 

Askerı;ı;::;: Kıılık ;::[=· Kt)=:çüK=· =:=~=·~=Ea=LER=~ 
ıtızı187 lstanbul mOmeulllflt 1U1at 

evinde asbrlerimls için klll!k hedi
ye haıırlanmuı 1'lne bıa verilmietir 
tc ça~sın ve fanilldan ibaret ta
kımlar parti parti Ilglli makamlara 
teslim edllmlştir. 

Hazırlanacak tamaetr takmılannın 
887181 elli bin perça'1f qacakt1r. 

.....a.a HalMvl mu 
_ 111/llllMl ""' ı•h .... _. (ITa) 
• 'IYlıııılla aala • , lıctuhl U.ı..r.ltHI 
.. ~ ... ,Q:!j."' il Bay Dtmıl tU'llfnul•• 
a-.... ....., ....... , -•n•••a "" ........... wrta..lı ... ..._...... .. lıllrleria 
Walll laalılmıda lılr ftllua ............. 

JAPONLAQA GÖRE 

,.ve 'OU1t ~ - ı.ıaı11nı unıt. 
ı:ııall lcla utraprlı:en aıe:rn ve ..... luılbıd.._ı 
bir bıftltb MIMılıl:ret veren ııı......ı 81 
a 111• tıa11ll -•-• prpunbııqtsr. 

'c' G,L,M H4BEALER e- aa,ıaraı. ' W\;4QC DiT Baııaratı 1 mcuıe kllr Baştarafı ı tncıae m- tsaf\i61tll • m:ı.ıc: &!118 ISqıarab 1 LDc:lCle 

~~~~!:~'.:~:!~~.:...;;;;=:;::;;;;;;::::;:=J nin bunlara flddetll cla.rbeler 1n- Son derece fena bava ~~ların &6rllşmüıtflr. Bu göril1111e lfblrltlf t- Şitltklli mıduırebeler ıinl huara utrabnıflardır. Sav~ 

MÜTTEFİKLEQE GÖQE 

dirmekte olduklarım bildirmek- dan dolayı tayyarelerımızın ha - cin allnacak mühim tedbirlerle alAlta- Şanghay 23 (A.A ) _ Ameri• tayyareleri, S:lıkç~ b:r.~~ 
tedir reketleri ciddi surette sekteye dar aayıtqor. kalılar tak~iye kıtaİan aldığın • sınm doğuatın ~ ~ uy • 
~ bölgeaiııde durumun ujramıftır. Bununla beraber. Ge Kanada Başvekili Mr. King'fn d L d da Li -yen te bit yük gemısini batıl'IDlflar • 

wao ' haber dabia'nın batı cenubundaki düt- Churchill - Rooseveıt görilşmelerttı- ~ uzon a asın ~e- - dır. 
umenlerle Miiıakere 

k~lık olduğu resmen ..... cııtlanna muvaffakıyetle de bulunmak üzere yakında Vaıina- körfezi civarında p~yi aa Lenlngrat'a doğra '- d s· A 1 1 BeLI . !veriliyor. man ....... . . . . lon'a gtdecett haber veriliyor, hya ballıyan pce fiddetli çar -e1ttft 4 lf n apna lnZ4SI A 8ftlYOf y e1ai 'ıkanna fe,eb6ialJ hücum edilm.ışt~. Bırçok .. araba· plfl'Oalar bafkmııtır. Moskova, 23 CA.A.) - tzveat!a ı•-
- Harbi lar tahrip edilınif "«: . d~~ Be11aı Sara11da foplanlıl,ar Salı ıabahı Maniladan bildiril· zetesiniD muhabiri, TlltVln'den batıya 

b]tarı .. 23 (TAN) - Tllr1d- duraklamaması iç!n bir "7 daha - v::= ~:~ Manilla mühim katıyıplar verd~ştır k l Vqtnston, 23 (A.A.) - Bela Rome- dilbıe göret bu çarpıtnıalarda git dolrUSo=~ ~~~~~= 
Romanya ticaret müzakere- uzatılmıfbr. J- ' k"rl · 21 - 12 ~ geceaa aenar r vel'&in kitfbi, sabahle7fn ,...ıecne- tiltçe daha ıenif mfkyasta ağır 1en armm 
deva$ etıııektedir. Bundan Öğrenlldiiine göre, BomanJi !'!~ind~~ı;tneld8!_-:U e~~:: la~dan biri, dii~ G~cWıf_:j; re )'aptı~ı beyanatta relı Roosevelt'in silüılar kullanılıyor. Japonlar :: •• ~~~ gar~:ıı.oı:.0:::; 

.IL.J.s..j. ı .. -...&..1- tecil e ile _,__ ·· k reler önumnı""'-- --.c~ gt.u-.uuY ... :am llakt ileri tanare uanına Chureh ıı•ıe dün gece ıaat bire kadar T ı.....ı- kad il _ _.... ... ı, 
m&.NUa" ene UMIWMl!Ll 1 ~apUAU muza e. . -~ Di bal1er vermektedir. Çarpışma- yapmq, en az 37 tanareJi 'Jet"de tab .förllşmelerine devam ettll~ ııöyle- Santo- onetıa şeuuue ar er- Gttlln• ıürc:lüklerlnl ve ?ehrl bir k~ç 

~-~et anJapası, yeni muka• deki ay içinde bıtmi§ olac lar artuı bir flddetle devam et- rip otmiıtir. mlştir Görtıpneler Beyaz sarayda rehı lemiflerdir. noktadan qtıkladıu söylemektedır. 
J8P1lmeıYa kadar ticaretin tir. ~- ltalgan rami tebliği Roose~lt'in çalışma odasmda yapıl· '10NG.KONG'DA: Alman: bata!:~:p~~ v~ 

• . mtştır Teknik mtltavlrlerln toplantı• ~ panm r • f!ritnaı • de D • 1 M Bir Taa .... .,. Roma 23 (A.A.) - İtalyan teblili: lan .,; __ ...... ..~--""-'-' dairede T-ı-. .... (AA) Japon krtaları. bır kar tabakası içinde kar an •••iZ ellllCI.- ISlrCI 1.... lılani1a, 2• (A.A.) - Salı ıtJııQ 61- Binpzl Cebelinde vutyet deliııne - fap~~a.,;.-S:.-;d. Chur- tını'üd!t:. ion:.-: Sonl'daki son ortasında ve Slfırdan aşağı 20 derece a:..Ll-nlyor le vakU Hona .. K.onc'da netredi- mit, keıif faaliyetleri olmuıtur Dilı- chill'e hususi bir çalJIDla odası ay- mukav....,etinl kırmJ11ar ve Pazartesi solukta Alınanlan ' takip ve imha •t-hlar FaaDyeffe 8CllJW len teblil: Dün akp.mld hal Ozerinde man topçan. Barclia " Sollum mn· nlm1'Ur ıünO .... eaıneron tat-indeki mektedlrler, Müstevliler. zaptedildilf 
şiddeti azalmayan muharebeler devam illerine kartı hareketini teksf t>tmls- . • L ... -J.... etUJtt8D sonra Toptnı ve Pazar pnkO Sovyet alqam teblitln-

.. Battarafı 1 tDcl4e -- Bqtarafı 1 lndd• etmektedir. Mont Canieron istfkame- tir. Gayri müsait bava tartları bava Çungking ve Moa~-- ~~~~ dı:aırmdald 111.&atahkem mevki• de haber verilen Buddoş'un ıarbtne 
tinde merkez kesiminde hafif bir dUt- hareketlerini tahc:lit etmittir Tobru!L Çun • Kine 23 (AA.) - Halen Cin dotru silrtılmllflerdlr. Almanlar, yol-

__. "'""1erJ. tltln ;.ce, rln ordu bq1cumaııdanlıltm ftl~n man gtrlfl olmuetur. Bu giril hareke- ve Deme. Alman tanare teeekkalleri lıilkQmet merkezind~ mf1ttellk devlet- tere hOcum etmekte bulunmuılard1r. fan bozıırak ve siperlere gizlenerek 
..... ....,,, .. 4elds ladae bilcmn deruhte etmek kararından, fU ild ti bu sabahtanberl kuvvetlerimiz ta- tarafından tesrill bombardunanlan ıer arasında mühim bir aakerl konte- Bu tepedeltl ve civardaki lstihklm• mukavemete çaıtşıyorlarsa da tutuna .. 
llılli1lılil'lllr .• Ba lmebt aetical b1c noktanın açıkça meydana çıkmq ratmclan durd\mllmUitur. llllu itiba- tutulmuttar Alman •e ltalY2'D tana- rans aktedilmektedlr ıar. bir _. hilcıumu esnaauıda u,,.. ftll10l'lar. Bu kesimde bflttln cepbe 
~ll01maa Wlldir. Jl'abt •- olıduju intibaı nrcbr. riyle vul7et delllnlernlltir. releri defalarca Malta aclaınf\a hücum * · ~= ::ıı:,.:.~4:~ bOJUnce pddetli muharebeler olmak• 
...,,.... .-...p bl,r tan'U'• ve BJrinciat: &tler, 1141 •lf•:bda an llONG..KONG'DA • etıniıler ve tanare bt1ıtoyma top.. tonclra 23 (A.A ) - "BBC" Diln man kıtalartnm manevlyatnm ' aaafa tadır, 
lllrCI tanareu~ 7:.r bir dl i•tediii n .-nelden baMı ftl'dl- • c11111nun şicldetli nmllabeloline nl - Moskovada tnstllz ~ SoV)"et makam- utradıtsnr ltaydetmektedir. Sıvaalopol bölgesind6 

'bUe1ceti neti • il tar•da bitmemesi Hbep1eriJd !Ah •-- (A.A ') - Bu ubah men askeri hedeflere taabetler Jr111- lan arasında mühim müzakereler ol- u ... r EfZYAD ... : Mosk 21 (AA) - DQpnan Sf-
'•"-~ ,.:alrı.'llAI- . .a- -.Wlmelıı ltla bildin _.,...._. 7lls Bolla • - · . b detmillerdir. ınuttur ırı nu111 n. ova, • · 
~ .-.-,,-.. - ,,., • 1 bilecek birini ortan h~a mahalli uatıe ı de verl1eı; 1nsıliz te / nı- 1 ... , ı-.a- vastopol önüne takviye kıtaları ge. 

~ ... u... teni,. nretl ~. bil: hıcil1s latalanmn lhal etmekte N. nguq gtlZe ~erUHW Urmekte ,,. tazyikini arttırmakta ille 
IS (AA.) - -ı'eblll., Da-~ ;; tManl ll:Fall .....,.. ara• ltalmıdülan batlar ~ çarp-. - Bulıaristanın iıfusu Londra 23 (AA> _ tngıııs mat-- Tokyo, u. <A.A.) - Domeı 8'an- ele her tarafta ıtddetll bir mukavemet 
hana! lıir öblllcle 1.ilcUrll- ....:. clellJ. ..k.rı.r lcllldm üatibap malar, mevail nmnffa1t17etlerle de- Sof:va 23 (A.A) - "D.N.B ... İ•ta- buatı bu' sabah b~ harfli ~- 81111 Sanon dan haber verlliyor. J:- De karfılapnaktadır. Bahriye atllh 
b Almlal clenlaaltlll Atıaıı etmltdr ftlD etmiştir. tıatlk ofisJDin tetbtt ett!tl rabmlara tarla Churchill'in Vastftltona vardı- pon kıtalan. tfmdt tpoh"un batı ~ • endazlartyle elblrllii yapan Kızllordu· 

lıir kafilete r~t eden bir Sldncid: Biti• Alman mBletlncSe K.,..,,olılana ~ sin, aaı .. r nilfun • 424,000 dlr ltnt bildirmektedir. TlmeS ıuetesi rn•, sadece ~· :.?-~ed~r er_ nun bir birllli. bir tepeyi geri al-
tıanare pıntmae llk1llD et• Alman ~ keGClisbıe brtı MiUi Miida difor kf· poh'UD klı1f ı _. .. an nan fn14br M,\lhalara altında bulunan 
Denlftltı. tanıare semislnin :Z..c1ı iade illa eneldenberl temi- faa ~::.1ı2:ı <;:.t -::-Koncda Ka: '"Milza.kere edtıec:ell ııBylenilen baş- 11D ka)'lbu:'~~ ~ = o":a"!k:- eehrfn' durumu, vahametini muhafa 

torpil ~lin= ae ....Ualı: oNaiu btb'tn ,..ı • naclalı telefatmm altt olda.iunu haber iinS:r ~:'~~ bu .azterden tıca meseleler şunlardır. 'Elde mevcııt ~~pob'Un zaptı. Japonlara, ıa· etmektedir Zira, cm,man taaliyetın 
..,::: 'l'lnare cemltl, bat ausslık l8hretini istiıunara ~la .. vermeheclr. Ölenlw arasında ltana- sonra, Rasyaya •e Llb7aya çok fasla btıton vasıtalarla m6ftetek bir taar- Jet modem bir TOldan. dotrudan ualtınak_ıa_dır_. _____ _ 

bir, ortama da birer torpU maktadır. 4a kaV'Hti katnanclııu Tuigeneral mikdarda tanare ve daha bqb harp ~ıe!:':9C::ı :::=s~== dotru7a Sfngapur üzerine yOrilmek 
Preudua Rl'• ülmai• Jfura ill"fl ,.,,.,,. Lawaon 4a :S!':mAat:t.ac1ıt. matzemm gönderme& ıcap ettıtta1 keh tnktsat ettirllme81 • ., lınktnlnl ··~· Billgaristanla Yeni 

•• batmlltJr. Loadn 21 (AA) - mtJerln, bt'! VALEZı 4U • söylemittir. Dall7 Telegraph gaıeteatnin diplo- G. skorıb Kahirede 
harektt _ __.__a..:.... alt tllslerhd tef- ... _ . !- _... Bang--'a haN akını matlk mubablrt ş6y1e diyar: Demlryolu Anlapnası 

Sıhhat lfemarları T~ linppar, 23 C A.A > - mgılu tcu- WJ ' UVa"1tgtonda pek mflhlm kararla!' Kahire 21 (A.A.) - Polon79 Bat· * eden Dab t.kcı~•= 1ill.. llmaJI Malaıadlltı dununda hiç Raııgon. 23 (A,A,) - 8ucün aııe- vtrlldlli AşikArdır MQttefUı::ler bu u- ve1dU General Sbnb. Moskoft•cJan 
1 

BaftanafJ ı incide 
HaJV&D Alacaklar = .:!":!r::".!::a... lıarar ver- blr deiitiklik olmam~ L:':par den sonra RaQIOll ~bri berinde Ja- rarlarm silratle btbtld tı:tn 1Azım ıe· lt'•"'f·-~ •~1.Wıetfr. g-
23 ftAN> - Dçlik Hn81' mit olmamam mfimkin bulandaianu ~e ... ~~~ t~ t ttd~ ııonlarm 9 bombardanan ve bir avr.ı len mıaldnPvi h11.,M11m11ttad"'lır." ten itibaren her ild demiryolları 

• :t-- ... _ ...._, "-- ·- PUIUDall .,._.,. ._.,,..re.er... tayyareleri tahrip edilm11 ft diter B ı· 1-Lf .. ,_,_,_ sı-• lL a.a---.ı. biribırlerınden gelecek va 
~eDml'l&nlUI u.~ .. T~_: m\ıhteınel ı&fQlektecUr. ikili atltllrlllm&t. lklai llW'• atratıl- b'" ""k dü-an ta-arelerl 'de ciddt er liftfle'~ .e .,.,..,.. Kanada l1e •neftc5 &Qtu--m lem bir -·-- CIQ'IDILIU -... 1__.__._ J --ı.. u- ... - .,... "" gonıan beklemek suretiyle vakit 

•11a1ttu: Ba lbthan dre. mqtır, .unue _._, a....-rm e- hasara ~. Uç tDgillz avcı Berlin, 23 CA.A.) - Siyaıl mahfil- Amerikanın "1ffluıitılltı "-betmemek için vagon muba 
• ..:.ıı~e istihdam edllea Ye Framada Qfali Bir WJO tinde blllann ~~ merc1antm tayyaresi noksandır IS', Mr. Churchurtn Vqlqton'da ~ 
_.. ldl l bombardımatl --· b\ılunma.mıı b(lyQk bir alla De nr- Vatlnlton. ta <A.A.) - ııtaaeda .,. üelesi yapmıya karar verm11ler • 
oiaa.-maqh •era lcretli - ıtuyOna Faali.Jette 8tmdl dlnleaaall n 7tftf4en tft'tip DIOEB BABEBLBB: sıQorlar, Bu mabfnter dt1orlar tı: BtrlQSk Amerfkada harp tn!Mallt1 dir. Bu maksatla Sivilmgratta 

~--· memarlan. ta~~ Lcındra. n (AA) _ vtcb)9 ... " tamim edilmlt olu lacWs b9 - 11tç etıh• yok ki, CllurchW bo7111' mtıtterek tomttesmtn, azami bll!'P müşıerek bir gar *1s edilecek ora.:! ~ba~mın ':etr1 mı ~ Defl"boatma mtıdaldıle et- fttlerl ~ n= ~ İpob VaeiftBtr* ıs (AA.) .. Bahriye etmtstir. ı..ını.aııtı letn mtısterek btt pyre~ Türktyeye veya Bulgarıstana her 
birer at •878- btır tedarik ~ ~~~ ... ~ ~~ ... ~: ~bat a..::. IaJllOQ1aı-la .;'111!:: Nann Albay Knos Amerikan der,i:ıı Alman harlcf1e nmrblmdatf b- yapdmaaınt n:.n bu lza=J ==; ikı memleket tarafmdaıı ithal e-

Ba ds r--. ...... ........,..._. _.,..... ...... ..._ ıu nvvetleriıda Atlaıılilııte .n qajı 14 "'at, Churchfll'ln Mr. Rooseveıt ta- bOtOn enp wtaa dilec!ek vagon miktan derhal kar 
mecbarc1urlar. yvarı te - "'8terdilfnt ve ana JODan ınftra!7Gm- matı bekleınektedtrler dliıman c!enfzaltı11 batırmış veya ha.. rafından Vaflnltona davet edlldili beyanname,1 fttlfakla kabUl 4' •• .._.nı taral d . ollan idaresme 

Haeal~ ımı:~:r:':irdil-:::; lll mvbafwzlarm bekledillaJ blldlrıuk B111bınanıltını• .,.,., sara atratmı• oJduimıu bUdirmiftl.r. nıundacDr. Keza. bil mOllkatın tn- Mr, Roosevelt ııll7lemfttlr. 'Mr. Rooa- -fi~''- eıcm: M 1,. e Anla 
tedir. ~ aQC> IUDll ela Jllv. et- (A ... \ Vnk a- k Nazır Amerllauı harp ce-:ıerinin gQb - Amerlbn ha'rbtnln tnk ve \"eıt. llU l8&1erf .Jllve etlnftt;lr: ~ • • erAV v .:'::19ma ~ '::!: mektıecDr: ~~ ~--Sır PHifikte bir çok Japon c1enba'itııan- lclaresl neticesfndeld tellketll du- "'llltıw eeblrle ft kllelfttle. Avru- nehirleri. ~e yapılmakta ~ 

JlqvanJar ic!a ~ .ıa BeJclbda Go eWd:rft antrall mat- Robart Popham. •et« Jmnetlertndz na mUessir htlcumlarda bulunmu11 ol- nnndan ileri ~4111 mltaleuı da ı- oanıa bblk bil' lmmaım tstihsal kaY lan ktiptWerin bıran evvel bitme 
-..._......ı•. 15 ııra,. secıwnek hfl tnfD•klarla ta1ır1p e4llmlatlr. daha adlbim miktarda ft bQhana ••- duklamu illve etmlıtlt. Ba mahte • lerl stırOlmekted!r. tnıuterede ve mıklarms Dhak ve tamime bir dere- sı için geceli ıündüzlü faalıyet 

_ bedeli tedb'• ~· BrOlm1 Abtıab komutanı Cebera1 kert techtntmm tWta ttım oJ.a idi. mel kayıplarla Simaıt Atlantlkte btt- Birıe.tk Am~ rtc!elln, lıa felt- C9'9 kadar muvaffak o)qaıqtur, Ame. sarfedilmektedir. Köprülerin in -
,_bet1eliDI alabilmek ~fcia;d... Batnenteln, faD1er Xoe14en nwl ba- llaJu7a•t1u .......,. eünm.i idim sllren pek fma ilanla,. ba böl• ketll vaifyeti kat'l11ayablhnek ilzere, rika Jdtası tstihsal ka7ft81darmm O- ... ikinclklnunuıı 90nuna kadar 

11~~tmm 1ıılr .., kinde zo hmmııi$ldlit '9Mllde ı.aı. mevtm1 nrmetl hud olmudl," w .. lkferi gedt llOD .uaımı. kafilelerin tatifalle cok fQmUllQ Jwwla.r wrmek IMCbU- hü " tanıdml, clemotl'tll o14-=-" bitmlt ve 101 tf1emtye açılmı§ bu 
"il de vuife glSrmel.rl t.aıt• bu1uDaA ldr • a.1ıclbh Jr.mı4a1roı- llhe atlalıttirı ettikleri nisbl emniyeti beUd. lsah e- ~· ~ da ~ ""7· htid nıa De mDmldbJ D la- ]lJoacütır. 

1ann idam _.._1eıinl bllcllnnl.ıtr. •"l'eeblsat ta1ebf hle l>ir uman ..,,._ "•hilir tenlyor bat etmeu,11,,, 
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TAKViMDEN 
BiA YAPA&ll 

1400 Kr.. 'I le• 1800 Kr. 
750 " 1 Ay 1500 11 

400 •. 1 8 Ay 800 
11 

1fiO 1 Ay 800 11 

r ~A1 - •• deni. • ., ....:.,_ yükse• im k • • inkı~ 
1 

En az yüz yıl geri kaldığımız n. vrupa me ·yetine uyup ona e ıçın -
llplar yapmış bir milletiz. Söz, bundan sonra, şimdiye kadar susmuş olanlanndır. 1 

( DÜNYADA OLUP BiTENLER J 
Reis Mr. Roosevelt'in 
Matbua+ Konferansı 

"Kılıbık" Hikayest 
Ya.zan. ULVNAT 

Adree ctelllftlrmek (IS) kul'Ufhlr, 

~ •••• J 
Karsana oturdu. En atır 7el d.,. 

tımıenı kanatlaruu tayyare per 
vaneai süratlyle dondürecek bir P'l
fur&u ile muamm ilstündekl kll&
bln Reve700 kon1etısi gıbı etrafa sa.. 
vurduktan sonra ı_özilnü ıozüme di
kerek sordu: 

lngiliz Baıvekili 
Churchm Amen1'ada 

-, Yucm: lıl. ANTBN 
lllr aJ&DI h8ber1De .We. 1D&ili& bq 
g vekili Churchlll Roosevelt'le gö

rüşmek ü.ııere Vaşinatona gttmiftir.Bu 
münasebetle newredllen bir beyanna
mede: Bu külAkatın Sovyet Rusya. Cin 
Holanda ve domlnyonlar mutabhu
larınm iştirak edecekleri müzakere
lerin bir be&lanııfn oldutu ve diğer 
devletleıin de n.lha1 zafere, ellerin
den ıeldlji kadar 7ardnn etm.i7e da
vet edilecekleri bildirilmekle lltt \"a 
edillyoır Ayni zamanda. Moekovada 
Çunlc _. Kioı'te da ayni mahl7ette 
müzakerelerin cereyan etmelde olduiu 
haber verliyor. ...+.ıh 

Qbun:h1ll ba aııanuebetle 79.,..... 
beyanatta: Bu müzakerelerin esasen 
~ zamandanberi üç merkezde 
devam .eUittnl ve ba 7enl müllkatta 
mO.tteflk dewıetler arasındalc1 1$ birli
ğine aıt ana batlarm tesbit edileceği 
ve müşte:ek mildafa plAnmıa h.azır
lanacağtnı ııö7lemiıtir. 

Bu, harbill bqlanp:1ndanber Clıur 
ctıru'hı RooseVelt'le yaptıtı fk.lncl 
mülAkattır. Birinci mQIAkat Atlantik-
1ıe bir İngiliz harp ıemisinde yapü
mış ve burada daha ziyade siyasi ma
hiyetteki meseleler görüşQlmQş ve 
mQstakbel dün:JaDDl müttefiklere gGre 
hangi esaslar Qzerlne lrurulacağtnı 
gösteren bir beyanname neşredilmiş
ti Vaşington müllkatında ise, miltte
fıkterin ellerinde bulunan bütün va
sıtalar ma,terek bir mildafaa ve ta
arruz p1AnlanDID tesbitl ve endüstri 
kudreUerinin )'ine miişteı-ek bir plln 
dairesinde azamı haddine çıkanlman 
hu~a kararlar almacatı bildiri-

A 'fftpa medeni,etl bir buhran 
ıeçiıUor. Bu bizi çok 71-kın

c!an ilcilendirl.r. ÇUnldl biz, çökmUı 
bir medea17et. bir cemiyet üzerine 
)'ellisini kurarak en az yüz yıl %eri 
bldıtmın Avrupa medenlyetlne o
yup ona yükselmek için inkıliplır 
7Bl'llUf bir milletiz, 

Ben, Türk inlu1abmın bir tesadüf 
olmadıiau blli7oram. İnkıllp, tama 
men bilerek, ıuurla ve ileriyi ıö
renlerce 71-pıldı, inlallp partisının 
temelleri de, uymak isteditimiz Av
rupa medeniyetinin kusurla taraf
lan atılarak kurulda, 

Son zamanlarda, muharrir arka -
dat1ardan ve a7dınlanmıadan bir 
kaçında "'milll" diye ıösterilen bir 
•ıeri)'e dönüı., 7ola 1örinil70r. 

Medeniyet denilen teJ'İn kUltlr ve 
teknik terakki mecmuundan çıktJğl
m unutur >'• bilme• cibl 16rilnen 
ba arkadaılardan kimi idealimls ol
madıiını, kimi ahlllamı• olmachtı
m, kimi aan'at ve kUltllrümtizün mil 
ü olmadıiım teri atlrerek, ortada 
bot )'ere UJ'CWlSU bir bava ,aratı
Yor, Bunun üzerinde durmak iati7c
ram, ve "kendimize dönelim,, diye 
c;ıkardıklan parola11, baitılayacak
lamu umarak, deiittirecefim: 

Kendimize ıelelim. 
Bir seçit devresinde oldııfarmmı 

bllmiyen yoktdr. Fakat ıeçmiıe ai
lanunhm. Buıünün ıeçici kanşıkh
iım, bocalayıılanmızı. büyük, ıöiüa 
kabartıcı, tikin artık tarih rolünü 
oynayıp bltlrmiı bir medeniyet ile 
ölçiiye varamayız, Bir buhran içla
deyiz, Bunu da bilmiyen 7oktur. 
Daha ileri siderek dlyecefim ba 
buhran iyidir de. Çllnkü bizi ara -
mata. aeçmeie, i)'iyi kötllden ayırt 
etmefe ıötiirür. Amma ba hiç de 
seriye dönmemiz elemek defildlr. 
Hem bunu istesek ele ban.si devre 
d6nelim1 İatlll devirlerimiz• mil 

r Yazan:~ 

1 Fikret A~I 
Llle dwrin• mil Tımzfmata ft78 
ltabiliy Hana mıl Biz se~ml
sin bel' çatı Ue 6Tiln6rils. Llklıı 
dilı:lı:at ediniz, en sevdiiimiz çail:ır 
yalnu bise delil. biltiin imanlıp 
)'eni afaklar açmı,, bu vermiı olan 
çailardır. Çiinkii., her banci bir io
lalip, milletler araaı olcluiu ölc;üde 
millidir. ,,. ,,. 

5asGn celitt. Nurettia Roca11 
ele alalım. Hocayı hepimiz M

veriz, Onun rttsel buluılannı. ken
disinden daha çok evvel 71-pdıtmr 
bildliimiz Yunanb Bsopoa'da da ıı6-
rtlrselı:, ilk sözOmiiz: 

- Bak, o da söJlemlt 1 
Oluyor, blc; bir vakit Ronnm 

Ezopo11'dan •tntıha1,. ett1tin1 aklı· 
mıza bile aetlrmiyorm, Çiinldl Ho
cama milli ohqo, düttlncesinin, bo
laılannm "Beıerl", milletleraruı o
latandancbr. 

Ellisin! Qmlf 'bir Uknn mabarrlr 
arkadatlar da, 1IZ1ID boyla bum a
lanından uak kalmıı veya ba ala. 
da her cin kalem )'tlrltmek sorun
dan, dalarcalı:lanana sonuna nnmt 
olmalarmclan ıerek. seçmlf samanna 
udma kapılarak eUi ft çoculı:hık 
çailannı anmata batladılar. Bu da1 
ıradan gelen yanlar. hele bir asta 
kalemden ohmca, ırüzel bir cetni ve 
ri7or, Ammaı bizde kimse bir çığır 
açmı71o ıara&n. arkasından blr aürii 
ba itin bezirılnlan çıkıveriyor. Bir 
vakitler, psetelerde "Saltan Asis,, 
malallan vardı. Peeinden "pehU"an
lar., Jletİlti. tiri tıç ıazetecle cörü
)'Or1IJll. pebllvanlarm tatuımalan 

tefrika munaraları .. 200,, e ,.ıdqtı
iı halde, sürüp cidiyor. Onlar IÜ
rete dursunlar. Bu sefer orta71o d:>
ludıncılar çıka seldi. Naaıl bu 
itleri baf&J'dıklanm cille oynıya an 
tatıyorlar Simdi de bu 71-mna ko
na olan ve "seri1e dönelim,, naka
ratı altında, pe71amber çqnileri, 
ıecmite acmmalar, dine davetler be
lirdi. 

Büttin banlar, artık dlln1adan el 
etek çekine zamammn ıreldliini ıö
nn bynanalann: 

- Ah, biz bir zamanlar ne idik .. 
Slmdiki halimize bakıyorum da uta-
11110ram. 

Deyişlerine pek benziyor. Gerc,.ı.
ten de öyle. 

Fakat.. Kendimise ıeJelim. ,,. .. 
slSz, bundan sonra, ılmdiye ka

dar suıımaı olanlarındır. 
Türk inkılSbı, yen! kıymet ölciile

rl ıetirmiıtir. Bunun farkında ol
ma1aralı: çene çalanlar ve her ne yüz 
den olursa olsun "ıayri memnun
lar,, bulunabilir. Zaten böyleleri i
çin, inkıllp, )'&18dıklan veya n,a
J'8ca1dan dakikaların iyi H rahat 
ıreçmeııi için npılmıttır. Llkin biz, 
Ja,metlerini defiıtirmeaini bilmt7erı, 
lıazıf11181ara (ihtiraslara) )'er blt'a
bn bir inkıllbm, inkılip olmadıtı
m biliyoruz. 

Ve belki hatırlatmak faydalıdır 
dlJ'e telı:rarbyahm: 

İnkıllbımız, terakki ~ ldllttlre 
dayanan, Avrapannı, - baılaır~en 
anlatutınm - ferdiyetçi ve kollek
tif medeniyetleri arasmdaki uycun
aazluiu ıörüp buradan çıkan uy
ıramuzlaklan atan. clenemeleria i)'i 
sonuç verenlerini benlmti}'ell Ye i
lert atılışlarmı •ep ba aercektea ·
lan bir inlaliptır. 

Kendimize ıelelim. 

Amerikalıların müeısese zihniyetleri - Konleransın 
tar~esi - Dört cinB havadis - Mühim b,ir havadis 
A merikada binlerce müessese var

d.,... Fakat Amerikalılar, bunlardan 
bir çoiuna müeuese adını vermeiı 
lüzumauz sayarlar. Onlarm 1&tafat11 
bir surette adlandırdıklan ve mues
sese diye her fırsatta ISne alirduklcrı 
müeueselerden biri de "Cıimhur Rei
ıinin matbuat konferanıı .. dır. 

Bunun ilk defa teaisinı duşunen es· 
1ı:i Cümhur Reiai Teodor Roosevelt
tir; fakat o baıuı pbal bir emniyet 

velden hazırlanıp "Beyu ev,. e ıön
derilmesl umumi blr kaide oldu, 

Coolidı:e fikir beya'."I' etmekten o de 
rece nefret ederdi ki bütün haberler 
eırarlı bir surette " Beyaz eviıı IU!'fiİr 
nııtaaı.. denilen mevham bir aabaa 
isnat ediliyordu, Hogyer'e ,elince 
matbuat ile alilı:adar olmazdı. Biraz 
!lonra bu konferanslan bıra'lttı. 
Dört Cins Havadis: 

supabı cibi telikki ediyo:ııdu. Bıraz 11'1 vakada büyük bir cliSnllm 8 
kafaaı lazaraa "Beyaz f!ll,. e bazı •ec;- mart 1933 tarihidir. Reıs Roose-
me ıazetecileri çaiırtır onlara ofke- velt ilk konferansını •opluyor ve bazı 
si ıeçlnciye kac1ar natuk Miyler ve lı:6kten değişiklikler olacaiını sö:rlU
slnlrleriniD 71-tqtıiım aııla71nca hep- 70r Evveli suallerin ttvelden yuıl
sini yerlerine ıönderirdi. ması usulünU lağvediycr "Earareıı-

Bu müe11eaeyi bucünldl mükem ıiz netir vasıtası., nı da defned11or. 
mel halinde bize ıöstermelı: ıereCi Haftada iki defa bltiitl •aallere ~e
Vllson'a aittir. O zamanlar bu top- vap vereceiini söylüyor fakat ba au
lanulara tttirak eden bir eski gaze- allerin dort dns haberlere temas e
teci Vilaon'a saran havanm çok he· dec:elı: mahiyette olmatarmı lle .. i ıü
yecan verici fakat ıe~in oldufunu rüyor. Bu cins farklın hlll ııô;,edil
ıöyler. Gazeteciler aırtlannı duvara mektedir. 

- Gördiln mü bapma &eleni? 
- Hayrola, 
- Şııncli de btr beklrbk verıllt 

çıktı, Ya parayı vermeli: yahut ••• 
- Evlenmeli, azizim, evlenmeli.. 

Sen, isted tt sf bı yaşam ya al!lm9t 
kaşarlanm• bir bekArsm. Sana bira 
ırüç gelecek ama çare yok, 

- Demek sen benim bekh kal
makiıtunııı sebebim serbest yapma
ya dUtkiln olduğuma veriyorsun. 

İkinci blr üfürük kasırgası dalaa 
koyuverdı ten sonra: 

- Ben, dedi, -Allahm bildiğini kul. 
dan n'"' sakllyayım?- Korkudan 
lenml.yoruın: Çünkü kazak ve kılıb.a 
diye ikiye ayrılan evliler faslleauıd• 
kıld>~ kllmlna mensubum, 

Dostuma cesaret vermek llmndl. 
Bunun için bu cüret ve kuvvet ma
cununu bir iki fıkra ile sQsleyerek G

nun hasta nabzına göre fU fel'betl 
verdun: 

- EvWcrln çotu kfhb*tır. ltazak 
denilen kanlarına bAJdm kocalar ,. 
hiç yoktur. 7ahut da .Yok denecek ka
dar enderdir. Sen kendini bu uict.. 
nin ne d.l,ye dışaramda bırakıyorswı 

dayamıı olduldan halde da .. acaklaı Evvela. Cümhar Reisine lami aCSy. 
n maileri muntazam bir aar'!tte ao• Jenmeden isnat edilen haberler nrdır, 
racaklardı. Eter içlerinden birinin Ondan ıonra zfkrcdi1meie deleri o
edaütu!a afak bir tenkit kokuS1l bu- lan haberler celir, daha ao"ra neı
lunuraa Ciimhar Reisi aa.al sahibını redilmeei muvafık ~rüle-n fııbt ne 
bilmiJOrmut sibi yapan, canı sıklmı "Be)'U eve.. ne de Cürnllar Ret•lne 
bir mektep bocaaı cibl söz kapakla- isnat edilmlyen haberler ve nihayet 
rım larpıttırarak 6nilne bakar Cümhur Reisinin cazetecilere 71-n rea lstanbulu titreten bir Yeniçeri ...... 

Amerika. dünya harbine gırdifi za- mi olarak verdiği haberler aelir iri sı evınde kanslndan müthiş bir ,._ 
man matbuata "sansür.. konul da, mat lı:endisinin siyaseti hakkında d6nen parta yemiş, o hiddetle sokata fırı.. 
buat tonferanalan ela blaakıldı. Reıa, şayialara temas eder. Bu 'h3h11rlt!I' mıı ve herkesin kendisi ıibi kart
Hardinc'in samanında tekrar aÇ1ldı .. mahrem,. kaydtyle baJh olıfukfan sından korkup korkmadıtınl anlamat 
Hardinc bir defa bütün cesaretini ele itin ne ne,redilir, ne de Cümhur Re- lçln ras ıele bh; kahveye cirmiı 
alarak dört devletin imzalııdığı mu· isinin odaıından bari* onlardan bl'h Kahve halkma: 
ahede baklanda Japon'J&Dın hukuku - solunar. - Oturun! Demlı. İçinizde 7Üft8 
Da alt bir be)'8D&tta tıalundu. Ertesi Rooıevelt'in illr konfenn91 bittiii zı kılıbıklar ayala kalksln! 
cila kendi nann bt, bir telı:ztp neş- man toplantıda bulunı cı bır kac yuı _......._ 
retti. O cindenberi sorulacak sualle- gazeteci ayağa kalktılr ve hep ':>irden Koca kahvede blT köşede, pe,._ 
rin ıelitf &'iizel 71-pıhr.amaaı ve ev- alkıtladılar. Ba konferanslardan b:ı ı- oturandan başka herkes ayala kal~ 

ni tasvir ede)'im: mış. Yeniçeri ağası bu kahramanı. 

~~~ •uOy~T=~oEu~~m~T===,Ep~R'iCM'A~=A~iliu• l, ... c.:.·m·· .·~·=-·=--.l;1B 
Sem ıelen bir habere aare: Ame- ~ 

r1ka ne Kanadanm harp lst1hsalltmı ı• B R A H 1 M A z 

Be7U eve ıarp tarafmdald trapı _ kahramanma doğru yürümilf, 
dan ciriyoraunuz ve kalem d"ireaine - Sen! Demiş. karından korkmD 

••••••l·l-~ ayrılan tek katlı evlerden binnin bek mısln? ., Öd 
leme salonunda bulunuyoraanaa. Ora- - Ne demek efendim Om kOpe. Sinema- da ıayet büyük Fmvarlak bir masa- - Niye ayala kalkmadm? 

d nm etrafında Vqiqtonclan 7Ga bdar - KaDrme&m delil. K8nmlB ... 
sın a gazeteci, hususi muhabirler, ecnebi lcırdısı olunca korkudan d zlerlmi• 

GUR 
gazete muhabırleri buluyorsanaz Ban bal! ~zfildtı de ltalkamadanl 
lar ppka ve pardesülerinl masanın 
Bzerine yıimışlardır. On baeuia kaazami haddine çıkarmak için m(lfte- ft \.ııl 

~=tek~~; TERMAL BANYOLARI * dar ufak gruplar halinde toplanarak Bir adam. nütuılu vezirlerden blrt· 
lı:onaturlar, pkalaprlar. Birdenbıre ne moracaat edere'lı; kanlarmdan kor
bir kapı açrlD' .. A,_ matbuat ıalerl., kanlard•n kırt para toplamak için 
ıinden iki memur suetedlerl dahaı rennan lsteınıif. Vetirin keyttli bir :&&
içeriye cinnete davet ederler, bu u- manma nalaın..., al~ olaun d!:J• be
rada tanımachklarmı da iatlcftp eder rlf~ bu fermam vennif. Arul bir 
ler. Bu aaretle ufak bir an odaaı ıe- milddet ~. :ıtdlb* fennanbsl. 
çılir, kendinizi aydmhlı: J'UDIQJ'ta ıelı:- 'lftlrl .ı79ret için konala litmltc 

neşredilmfftir. 

Cenubi Amerikada : 
~dzdekl Q1D on betinde Btr
V~ Amerika hartctye nuın 

ne tıOtün Orta Ye Cenubi ~erlka 
devletleri bariciJe naarlarmm ... u'raıtı..ı 

25 Birinci Kanundan itibaren Açılacaktır 
Otel, Re&toran ve Banyolarda Kalorifer Varclu. 

r .Zol1G ialcele8lnde l[aplualanı aid huauaı 
ile bir konferam top1anaeall • bu 
kootetansta Amerikanm mildafaaa! 
me98lesi g5rllltllecell evvelce bildl-

Otobüa 11te1'e'llttıır. (ll238) 

eıııııııııııııı:ıı::::::aı:::::::::::::::::::::::• 
ri.lmllfl. 

BJr ıomıı lfmdlden lapon79 ft Al-
manıa ile siyasl münasebetlerini ke
sen diğerleri ise Amerlltaya karşı 
ha1D'bah bir bitaraflık vaziyeti almış 
olan cenubi Amerika cilmhuriyetle
rinde takriben 1,5 milyon Alman var- \ 
dU' Bunlartn bQytlk ekseriyeti Arjan- , 
tJnde ve Brezilyada, oturmaktadn". 
.Arjantinde 238,000, Bi'ezUyada 900,000 
Alman vardır. Bunlara. bu memle
kederde Q~ wildenberl 71pmaıcı
olan 2 mtı,on Almam da katmak JA
zımdsr CeDubt Amerikanm diler 
Cümh~yetlerinde Alınanlarm mikda 
r! çok olmamakla beraber yerli nüfu
sa nazaran mOhlm bir ıeklln teşkil 
etmektedir. NilfuaU blT milyondan az 
olan ParqUva;J'da 20.000, nQfusd 2 
miJ1'on olan Unıgua:y'da 20.000 Alman 
mevcuttur. B11Ddan bqka bu mem
leketlerde b1r çok İtalyanlar da var
dU' Unqıuay'm nQfmımUD Üçte biri 
ı~. Arjımtind• 3 milyon. Bre
zilyada t mil1m ltadar ltaqan mev-
cuttar. 

MEYLOD 

BilUbı İstanbulluların l(lnlerfni Dete De geçirmek, kalplerine 80mUZ 

bir sevk vermek lste)'en 

LALE SINEMASI 
Dehanm yarattttı... Mt1zlfin hayat, renğin azamet, ~ıanenin iht.ipm 

verdlli lellenin güzel .tilıni olan R!:NXLt: 

GULIYER 
CUCELER ÜLKESİNDE 

IAHE8ERINI 

Pazar Akşamına Kadar Gösterecetfni MllJdeler. 

':======~:-:--•r "" ----TAYFUN- Tabiatın Glikreyen Bir /ıyanıdır. 
TAYFUN- Ren1dmn Yarattığı Bir Ştkıertlir. 

TAYFUN .. DOROTHY LAMUR 
un sialetllil bir CenMttir • 

TAYFUN ••• bit ün tlünl/flllUI te"4Wlil bir lıarlJla'1.r 

TAYFUN- Pazar akıamı LALE nin 
GWen«il eplz bir filmdir. 

!'mal aaaıoırccı Bq ı..wı Bakla 
Barwı merhumun vefatının kırkmcı 
cflnOııe tesadüf eden 7frmJ. dört Bi
rincikADWl Çarpmba ,ona ölle na
mazım milttüiP Beyuıt eamllnde 

:~~~ca~=·, ÇENBERLITAŞ SINEMASt4' 

J - 'ı Yd1ıap " Bayram te"f'M 
Tlrkçe .azıa, .. rkıla llarllcalar 

FiLMi 

mııt saraJ'Jarınfn lhtişaml - Ba-
rlkullde dekorlar - tmam ha>'
ret içinde bırakım clebletll va
lı:alar - Kahkahalarla güldüren 
..ımeıer - nefti ra)m1ar - 30 ld
fllik saz heyetiyle yeni ve ne-

fis prkı1an 

SUZAN - GCZIN 
SEMİHA - NUMAN 
94111leler: Oat.at Kanaılf AHMIT 
ıa Jmwnllk bG7Gk mm blrd9n 

~kt!r. 

EL HAMRA 
alNIMAll 

Onümüzdeki Cumartesi 

• 

'-m 11 matinesinden itibarerıJ 
•••••••••••••••••••••••• 
' ŞEBta TiYATROSU 
DaA• IUIJllı lh a1ıpa aut 29.IO da 

CEZA 
SOMl!nJ 1"111t • Ba ı1ı .. m •-' H .IO .. 

OYUN IÇIND& OYUN e.oa aaat 14 da Ç O C U it O Y U il U 

......................... 

Bugün l\latinelerden İtibaren 
1 - YObelt 111nlyetlle elnema llemlnde bOyOk f5hret kazanmıı olan 

WILLIAM GARGAN'm 
YaratblJ ve bqtan nlha7ete kadar renkli SQ.per mmı 

TALI ADASI 
2 - Heyecanh ve serrnzesı filmler kahramanları 

JOHN MACK BROWN ve BOB BAKER'in 

AZA 

iZLER 
...... ............... ... ... 
Her iki .ı .... ada birci• im•· 
bulda Uk defa 1 111.. Mrcl• 

.. 

TURAN 
Şel&ıadebafı 

HALLO ~ANIN 
Büyük Artist MARIKA ROK Tarafından 

lılGdk •• Da-.. RevD.ı Afk ft IMlru fll .. 

VE 

ATEŞ BÖCEKLERİ 
Şehrlmmn en meşhur Caz sanatkArlannm iştlra1dy1e: KON S E R 
Kouaenı il.be olarak: Cumarteai matlnelerdeD WbanD ~ 

~ ,,, olan bil.7Qk aık filmi 

Bahar Koncası 
CAMILLA • HORN ve WILL Y FRITSCH 

Gibi çok ıozeı bir çittin en yeni şaheseri: 
DİKKAT: Yerlerin evvelden ayırtılmur llı.tmdır. Konser basladddan 
sonra aişeler ltapabdır, Yalnız bu geceler için kartlar muteber de-

lfldlr. Tel: 49M9 ==~-==~·~ 
Sayın Halkımızın Bayram Günleı ini nete ve eğ. 

lence ile ~rmesini temin c.tbnek iatAvan 

ÖnOmOneld PAZAR gOnO akfll · 
mlndan itibaren bOtlln Bayram 

HAFTASI 

Sinemacılılı: dünyasının eti ve bemert ula aGra:tnıemlt bir mOkemme
liyette olan harikalar harikası ... Şaheeerler eahesert.. Baştan nihaye
te kadar enfes bir müzik... Kahkaha ıuta.nı bir menu.. zevkine do-

yulmıyacak derecede ihtişamll ve zeDIPn aahnelerleı: . 

LA KON GA 
IAI ROLLEDE: 

MIKEY 
GARLAN 

RONNEY • JUDY 
PAUL WHITEMAN -

ve Meşhur PAUL WBlTEMAN Caz Orkestrası 
Dl KKA T: PUllr 11....ıı ve müteakip geceler l~n numarab 

koltuklar flmdlden •blmaktacbr, 

Pazar gOnD 

•lcfllmına kadar VATERLO KOPROSO :~:-
~----------ım ·---· 

- Bayramda Göreceğiniz ŞAHESER 111r' 
Şark aaraylannm aiSzleri kamaıtıran İHTİŞAM!... ZEVK.. SEFA

BAT •• ltJSKANÇLIK ve lHTtB.AsLA.RJ. .. 
Yüzlerce rakakae ve muaaıınb'enJn lltirak eUlli BQram llemleri ve 

tarihin' en kanlı ve en ihtiraslı Aşk macerası •• 

HARUNURREŞID'in 
GÖZDESi 

TttıutCB sOzı.tt aa.bMt Ua- • TQıqe 111ız11 w Arapça tar'kılı 
tat SAJSn'bf KAYKAX'e MOSHASI 

........., Teal '" M111 1 pr'lrt ._. Sel Krallceat 
ile "l'lrldye a. Knltıell lhlbur 8'.rk Yddlzı 

Mll'ZEYYEN SBNAR 'CmlO GCI.BC.rtl 

' P E K SARAY, 

l-

tinde blr bil7iik aa~o!'~a IMılo -.anaa; _ Nud? lla71i para toplq&M1411t 
b11rası Ctbnhar Reısmın börondur. 

1 
bari. 

Pencereler beyaz eTin bahçesine ha- m • 
lı:ar, duvarlan sıialiyen bir diiıtn• _ SQenlzde ftnlln ol4am ete.aınr. 
ıravüler, Ctimhur Reiabıin H:vd~- Hattl efendimize bedi1e ollnk baa• 
Park'ta, Hudson Rfftr'deki evlerinin na, mast.sna bir de cıerlye ıetırdlm 
ve motörHi, kürekli esld ani n,,d,.1- Vali harem tanlın• ciden m..,. 
lannm resmidir. Tavanda etrafı kırk kapısına dGlftı bakmıJ: 
ae1ı:iz beyu yıldıala çnrilmlt nnau- - Ynat söyle ... 
zam beyaz bit- kartal nrdır Dllvt:'• Vwrfcı hemen elint matmtS: 
larc!a •·emi örneklerini c6steren 1ev• _ KJrtE para da sa Ulsaa INJU~ 
halar mevcuttur. Bir kö,edeki ba)'l'ak nınuz efendim. 
altında üzeri w çok, yüzlerce hlu- m!!!!l!!!!!!~"!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!BI!!!!!!!!••• 
ralarla dola 7aaaı ve ıeni4 bir :ruı-
hane bulunmaktadır. Cümhur Reisi ba benzemes. Çünkil Cilmb1lr ReWni9 
yazıhanenin &nincle ıenlt bir koltata buan ala7b '" tt7 IGYltr'- '*
otuımu•tur Si1ar&1ını J'8karalr her· denblre kendi ıôrinii kendJ iletip P
keslD odaya plıneııinf beklw yet dddl blr ~ ......... °' 

Arkasında bir yabat ikı kltip da- tar Bu halble çolı: yorpn olma.,.. 
rur. Pencerenin önlerinde ele 1tl ile ralmen 1121 P.el bbal eden bir llll
polis hafiyesi bekler. Ba memurlar - camn tatılden avdetıni batırlatıc 
dan biri kapının :ranmda darar ve .on Koa~ Rooaevelt kendisine eorp ao
cazeteci içeri sirdiii zaman J'tlbek ranlara baun çok tafsılitb cevap .,.. 
sesle: rir. Buan da aaclece bapnı •lıam.I 

- Herkes baraclacbr, der. ve ıoaünu kırpmakla iktifa eder. Kcıe 
Ba söz konferansm açıldıtına 11&· feranalar ,.lrmi dakikadan fub dr 

rettir. Biittin kapılar kapanır mez· ,..ınız (Naı)'oaal Rekoreldt 
Ciimhar Rü aisarwm icerü .o- hakkmdakt bfttlM meı,ıett• .. 

ratacak malleri bekler Te bu sualler lU divan konferanaı aeben iMi 
biraz aoara J'81mıar sibi ratmata bat :°kin dnntlttttr. Ba mtlnas*tl 
lar. Cümhur Reisi biç bir aot biıdı 
Mühim Bir HAdfse~ balanaclan madenlerin. aıaaatJn. tn 

9u sizin bulunmak &rutımr elde 
ettiiiniz resmi bir ıörülftle•e 

benzemez: bu, halka hic bir fe)'e de 

...tin. mbabllta, Iİr'Mtln tktla4t 
Jınmtrol tetrliadeD adaaller ..... 
Amerikanın ticaret tuUai ha!rlm .. • 
sun uadı mütalea beJ'an etmiftir. 

Devlet Demiryoiıarı ve limarian ısletme id~re~ı tı:--n ı'."lrı 

Muhammen bedeli (lllO) Un olan muhtelif ttJM 8llO adet ı...
makinesi (8.1,1942) Salı ıano saat (15)oıı bette Ba7darpapda O.. bl
nuı dahilindeki Konu.yon tarafından kapalı zarf usuli7Je •tm alma
caktD", 

Bu işe girmek lstlyenlerin ('144) liralık muvakkat teminat, kma 
nun tayin ettlti veaikalarla teklifierinl muht.vt 7.&J'flarmı ayni IOD 81&1 
(14) on dörde kadar Komisyon Reıslijlne vermeleri llzımcl!r. 

Bu ile ait prtıwneler komiqondan parasız olacak dat&tılma"ktadlr 
(11221) 

~ 

Muhammen bed~H St.000 Un oları 1o1MrnobD - ICMntllr ........ 
rüatı 8/111942 Salt günü saat 11.30 da ltapah zarf usulü ile ADkarad 
idare binasında satm abnacaktlr, 

Bu işe lfnnek isttyenlerin l.800 Urabk muvakkat temln8' De =.;f 
nun tayin ettitt veslkalan ve tekllftftinı ayni l'1D ...t 14,IO • 
Komisyon Reisliğine verme1m llmndır. 

Şartnameler parastl olarak Ra:rdaroasada Te,.llOm ve s.v1r Seti• 
tinde ve A.nkanda Malzeme dalresind.n datttılacaktır, (11188) 

ı _ Kurumumuz kız ft erkek talebelerinin elbise. palto, ta~ 
ve mantolarmın 1rumqs EnstitOdl!fl \191'lllp hare ve dikimi moteahhlıılf;:: 
ait olmak llzere kapalı zarf usullyle ihalesi yapdacakttr 

2 _ ihale 111/lMJ Cuma ıono ••t 14.30 da Reltı6rltUt ldnaam 
mQtesekkil komisyon tarafından nınlacaktır. 

a - Muvakkat teminat .. 7,6 dur. 
4 - Daha fazla izahat ve sartnameslD! okumak 

daire mCkltlrlQIODe ınllraC9atlan. 
C 1 N 1 1 Miktara 

Erkek elbiaeal 
Erkek paltosu 
Kız tay:r6ri1 
ıaz mantom 

3'12 Takım 
185 Adet 
u • 
il • 

Fiyata 

ıı.oo 
1•00 
lô.00 
it.Ol 

M98 
2170 
U8 
HO 

10,SH 



iN HiSAR LAR 
IAYRAM ve Yll.IAŞ I 

tf11e • Çilek • 
Mandalina· 

Portakal iLE SABAH. öGLE ve Al<ŞA ~ 
Her yemekten sonra günde 3 defa rnuntazamanditf~ fırçalayın 

Be yendik 
Turunç· 
·Nane· 

Mu% 
A1tn 

LIKORLERINt·. 
ANYA KLARINI 

VE 

ıp ı • Samsun • Çeşit 
Boğaziçi • Yenice • Gelincik 

Serkldoryan • Baframaden 

.. 

SAATiNi 

SIGARALARINI 
Bedi1e Ediniz. 

'}a.J ff urlf oJmalda beraber 
riakOra sqmu .. ttr. Rer yerdf' 

•.ı••• a1"1171DJZ 

TA YSIYE EDER 
Çok iyi Dildtçilere 

... 
Miicliirliiiii lstanbul 

MiiclHiğiinden : 
.. 1 tw•llrıle lltdan ..... uf. tuvalet. ~ ,.ldlacü 

- llııılltıılwt a. tnldlm'lar ~ ellerinde mevcut buba
W A' O• .... b8dmlerl llistermek 1U"l17le W12/IM1 Cu-

111 ı- imdir' - ,.. lnhlılarıar ... depolarma blrw be-
., ,,. .. .. illa o1ımar (11141> 

UMUMi 

lbupe ınrdıft. Taladm Abid 
ka...-nda t. T. B. S. banmd 
\fU A :ZZ!!Z terzlhanellnf' mftl' 

~--· caatlan. ---

HEYET TOPLANTILARI 
lthakffıı ve lhraccdfı llrllderl Um11111I K~lnclen : 
lıtanbal lthalltp ve lbraeatçı Btrliklerlnln aenelik umumi be,.et toplantılannın 

tarihlerile i~ 1erlerl ve miifterelr nanüıelett ~da ıöeterllmiftlr. 
Ummnt heyet *°Plantdanna lft'1ak et_. aaer,, Bir~ iziJaruım mezk6r ta. 

r11a ve yerlerde .. t 14 de Mm-~tf iiol'At. 1 

BlrUiln İlllü T.,,ı..nta Jer1 
1 p 

111/11'2 c-

11/l/tMI s.11 
14/1/l NI ~ 

lS/1/lMI ......... 
11/1/1141 c... 

M. M. V. Havo 

• • . ... ., ,,. 

" . . . . " 
" .. . . ... ., 

• • • • 
• • • ııır .o.er Dit • n•Nla ı ea aat. 

AITİIC IC"!'-~ 
'"'1'lnare bcımNlarma auı.. awr.. 

~ ft llepVat llOdQrQ a:.nın 
UZMAN, GuetecWk ve N.Vat 

T. L. 1. T A N matbaamı 
iHTiRA iLANiı 

:U ..,...-:_O::·!:::.~= ;;;.~-.-.. - -HA-KIKA T 1 

TEPICiaZ 

MOJDE: 

Toprak Mahsulerl Ofisi lıtaabul 

Şubesinden: 
Şubemizin muhtelit aervl.ıertnd' IO - uo Ura kadro tahsllatb ın .. 

url7etlere bilimtiban memur almaQktir. BU mOnbaUıirden 90' - 100 
ra talıaisat olanlara u.e ve 100 - 120 lir~ da ,aklek mektep 
ıezwılan bareme töre alabllecetıerl Otretle bi7fn edDeeetJenlir'. ANr
akl kabul eartlannı haiz taliplerin U.12.Ml ~mbe lflnO .. ı 14 de 
apılacak lmtlbana lstlrak etmek nzere 24.12.941 'alqamına tadar lBmltl-
veıalkle birlikte ŞUbemizıe müracatlan llAn olunur. Clllff) 

Kabul .. rtıarr : 
1 - En az lise veya buna muadil bir mektep mauaQ. ba1mmıalt. 
2 - Askerlikte ilgili olmamak. 
1 - Yqı 18 den qaiJ 40 dan yukad olmamak. 

"BiNA SATIŞI" 
~·· 1 k U 1 M~.a:bli .... cle•· ~umer an 11111111 .....,. 4~ • 

1 - tstanbulda Yenipostahane cadlestnde klln olıı~ baJen ~ 
..;andıtr TOrk Anonim tlrketlnln tahb içarmda bulunan Buıftinıza .. 
"ılna pefin para ve kapalı zart usuU7le arttu'm.,. çılcanlmlltlr'. 

2 - Bina tam kArgir tarzmda ini& edllmlt olup 4 katııdr. Ai'ncli. 
htezzemln bodrumu vardır. · 

, 1 - Binada elektrik, IU ve kalQrf~er teslutı ~eveuttur. .ı.. .. .-. 
4 - Müzayedeye ı..tlrak edebilmek için 3750 liri mlktannda -1111. 

bankalartmlZdan alınacak teminat rqekbıbunun Y«D bu mi~ . ~-' 
tın Ankarada Silmerbank Umumr ~OdürlotO, f8tanbulda ~ 
şubesi veznesine yatınlarak aJmacak makbuzun teklif mektuplannA ~ 
t"n 'RtınkP"" v .. !"flmesf 1Aztmdır 

15 - Teklltıertn en ıeç lt/t19i2 ~ine ınCl-.dlf Puartmıl IOn.ta 
81 18 e kadar .Ani:arada SQmerbank Umumi llOdOrlQOne T..aiırMd 

Amndır. • 
8 - Btna71 1(6rmek ~ daha fazla mal~t ~ lltfna]ma 

tanbulda SO~nk tubeslne mOraeaat etmesi llamdtr. 
T - Sflmerbaak fhale1i °nPIP ~akte .erWf.ir. 

SiZiN DE 
ETTIGINIZ 

TAKDiR 
UZ ERE 

Aartma mod .. ıun .. refet ve 111Mllllne lul11ta• .. 
den Oetlıd terzllerltl mattllretl, lladıil• de rentlll• .. ...,. 
.-Y••• heyret bir bede• ten..ObG ....-... 

l'aket yGa ve onun ttututu ..,, ... 111 ....... •ter IHI 1191_cte. 
,. ltzım ...... lttdmam fdlterlll'lt-. ...... ., il• ....._., 
b~lal'INı IH!lf ..-utJ fark.,...._ ••• .... M• ..... 
llldır lcl, ufelc Mr dtklc .... •llM ..,. ....... ....... ... 
klltelerlnlzln dlkket .... ,..,.de., uak ~ıa...-. ı ... ~ 
rln fblltt... nulk ve tt-. elltleN .. .,.ı,_ .._ • -. 
riplıılP .... ıerln) a1tctı11• tlamelcte flnlu -O!' •1111._ (..._ 
d•1ette pyrl .......... .... ......... .. ..... ı1ıı1r 1caı .. .,.... 

amanla ollcltnl:ıd eoldul'808k olH ve lld ,_ f9!IE defe ,,._..... 
erep etlen bu ı .... ıırr aqa"' ve •belt KRIM ~•RTIVht ,,_,.. 
•lı111a ufak bir ıH•Jla refedlnl& KRIM PIRTIY'la bu ........ . 

1e yGa blnleroe tteımıfnal1tla tlbl • ile ll•Y"' ,,. .......... ,,..._ 
altlt oı ... 1ca11na. Glrwlcalıds ld el111a11m. -..ı ..... ıtl.t IMrlı"ı 
natrurane elyllyeoektlr. 

KRIM PtRTIEV'tn terklblndekl fell IMIW H ............... ille 
alede geolkmlyeoektlr, 8u1D11deıt ltlıtıren elz ~ bir tGp KlllM 
ı»IRTIEY'I tuv•\et ma•lllSd' ltul.duruna. 0. •lfl •t'ilil .. 
nıroırı...... .,. "uvv••ll .. ıı........ .. iv• "'uhefı ....... ... 

- R "'am Değil, Hakikat:~ 
Y1ll'dulnUlun .. ~· dtb1llt1Gll. --

ıu&u ft bol ~ UlHIDllll= 

ASii MOllL YA MA•AZASINI 
....,..,... .. bir fikir •lnwl•• .... ,..... 
M o • 1 L v A •lmımılırma .... ft 
mutlak• •lonlanmm pıaneJertDI rtc. 9da1&. 
BilhUll fftllta ka17olalan ff AVU1t11r,Ja llD
dalyılan llM'VClUttul' 
letanbul Rıu ~ ... ,. ..... )le. • AhnMI ..... 

Tel: ll401 

Yllcsek Ziraat Enstltüsl RM+örliiğlildın: 
1 - Kurumumuz im ve -~- talebeleri lclD aptıda mtkmi", p;. 

un Q'akkabmm Ticaret OdMmdan alınan mublmmln fl7atlar . ........ 
den açık eulltme uaull71e uw.ı ylpUcaktlr. 

2 - lba1e 2/1/1942 Cuma cOnl saat (11) de ....... ·~- Jd 
mOtefekldl kamll70n tanfmdan r-paJaeaktlr. 

ı - Muvakkat teminat 41 1.6 dur. 
' - Şartnamesini okumak. ve daha fula labat almu lltb ' 91 

Emtita daire müdürlotüne naQraeaatıan. cml) cı•1t 
O 1 N 8 1 Mllctal'f MullalftlNll 1'10 ~ 

Erkek lakarplnl 
Kii lakarptn1 

172 elft 
13 • 

1uo 
1,10 

-


